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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 22تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]باب اتلوكيد[

 )التَّْوِكيُد: "تابع ِلْلُمَؤكَِّد ِفي َرْفِعِه، َوَنْصِبِه، َوَخْفِضِه، َوَتعِْريِفهِ". 

، َوَأْبَتُع، َوَيُكوُن ِبَأْلفَاظٍ َمْعُلوَمٍة، َوهَِي َالنَّْفُس، َواْلَعْيُن، َوكُلُّ، َوَأجَْمُع، َوَتَواِبعُ َأْجَمَع، َوهَِي أَْكَتُع

 َوَأْبَصُع، َتقُوُل َقاَم َزْيٌد َنْفُسهُ، َوَرَأْيُت َاْلقَْوَم ُكلَُّهمْ، َوَمَرْرُت ِباْلقَوْمِ َأجَْمِعنَي.(

املؤلف اإلمام ابن آجروم رمحة اهلل تعاىل عليه )اتلوكيد وأنواعه وحكمه(، هذا هو اتلابع اثلالث، قال 
 أخذنا العطف، عطف ابليان وعطف النسق، وهذا انلوع اثلالث من أنواع اتلوابع، أال وهو اتلوكيد.

 ]تعريف اتلوكيد وبيان أقسامه[

د(، بمد األلف، وهو مصدر أكد ووّكد بمعىن أثبت يقال )اتلوكيد( ويقال )اتلأكيد(، ويقال )اتلاكي 
= أما )اتلوكيد 1األمر وقرره، وأما املراد به يف انلحو فهو ىلع قسمني: توكيد لفظي، وتوكيد معنوي، 

اللفظي فهو تكرار اللفظ نفسه، وإاعدته بلفظه أو مرادفه اسما اكن ظاهرا أو مضمرا أو فعال أو حرفا 
 ٌد حممٌد(، هنا كررنا االسم الظاهر، أكدنا.أو مجلة(، مثاهل )جاء حمم

 )قم أنت(؟ يمميع عبد الرح أعرب

 : )قم( فعل أمر مبين ىلع السكون.عبد الرحيم
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 : ممتاز.الشيخ

لك فعل حيتاج إىل فاعل، وذكرنا القاعدة، قلنا: أحيانا الفاعل يكون ظاهرا، ويكون ضمريا، أو 
نا يكون جوازا إذا اكن يرجع إىل هو أو يه، ويكون وجوبا مسترتا، واستتاره إما وجوبا وإما جوازا، قل

إذا اكن يرجع إىل أنت وحنن، إذا اكن مبدوًء باتلاء أو انلون، وكذلك يف فعل األمر )قم(، الفاعل ضمري 
مسترت وجوبا تقديره أنت، و)أنَت( اثلانية املذكورة ليست يه الفاعل ألننا ال نستطيع أن نقول )قم 

اهر ال يصح هنا، حيث ال يصح إظهار االسم الظاهر، ال يصح إظهار الضمري، جيب سايم( االسم الظ
 استتاره فـ)قم( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، و)أنت( املوجود توكيد.

 هذا بالنسبة لالسم، والفعل قول الشاعر بلغلته:
 * أتاِك أتاِك الالحقوَن احبِس احبِس *

 وكأن تقول )جاء جاء زيد(.

 .ادلرس(وأما احلرف تقول )نعم نعم حرضت 

 واجلملة )جاء زيد جاء زيد(. 

 املرادف تقول )جاء قدم زيد(، )ابتعد انفصل عيّن(، )نعم أجل جاء زيد(.

 ]فائدة اتلوكيد[

ما يه فائدة اتلوكيد؟ تقوية اخلرب، وإثباته ودفع توهم اخلطأ، ودفع احتمال الوهم، ودفع إرادة معاٍن يه من 
ازم، ملا تقول )جاء األمري(، تفهم أن املقصود جاء موكب األمري، فتقول )جاء األمري األمري(، هذه اللو

 لكها من فوائد اتلوكيد.

 ]اتلكرار يف القرآن الكريم[

لكن هنا فائدة تذكر يف علوم القرآن، ما ورد من تكرار األلفاظ يف القرآن، ويف غريه، فاألصل أن 
دا، يف سورة الرمحن ُكّررت }اللفظ يفيد معىن مستقال،  يِّ آََلءِ َربُِّكَما وإال اكن مؤكِّ

َ
فَبِأ

بَانِ  كم من مرة، فاألوىل اكإلنكار واتلنديد بمن يكذب بآالء اهلل عز وجل، واثلانية  13{الرمحنتَُكذِّ
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خلق  ال نقول فيها توكيد، ألن اهلل عز وجل يف صورة الرمحن عدد علينا كثريا من انلعم، خلْق املرشقني،
اإلنسان، خلق ابلحار، اجلواري فيه تميش، لك ما عليها فان، ميعاد أهل الكفر يوم القيامة، تفّتح 
السماء، ولك واحد يأخذ كتابه، ويعرف املؤمنون بسيماهم، جنتان ذواتا أفنان، ووصفها، ووصف 

يِّ آاَلِء املقّربني، ثم قال }َوِمْن ُدونِهما{ أقّل منهما، وصل أصحاب ايلمني، وبني لك م
َ
نها يقول }فَِبأ

بَاِن{ هذا ال يثبت اتلوكيد، تفيد اتلقرير واإلنكار وتنديد هؤالء، كيف ينكرون هذه  َربُِّكَما تَُكذِّ
 انلعم ويه كثرية؟

رأُض َدًّكا َدًّكا وقوهل تعاىل }
َ ِت اْلأ ، ليس توكيدا يعين داّك بعد دّك، واآليات تدل ىلع 21{الفجرّلََكا إَِذا ُدكا

َحاِب ك }ذل َباَل ََتأَسُبَها َجاِمَدةً َوِِهَ َتُمرُّ َمرا السا ِ
أ

َباِل َفُقلأ ، } 88{انلملَوتََرى اْل ِ
أ

لُونََك َعِن اْل
َ
أ َويَسأ

ًفا رأِض ، فهذا دّك وذاك دّك حىت ما تبىق، كما قال تعاىل }105{طهيَنأِسُفَها َرِّبِّ نَسأ
َ َ اْلأ رأُض َغْيأ

َ ُل اْلأ يَوأَم ُتَبدا
ََل تََرى فِيَها ِعوًَجا َوََل ، فاألرض اليت حيرش فيها انلاس كما قال تبارك وتعاىل }48{إبراهيمَماَواُت َوالسا 

ًتا مأ
َ
 أحُدكم خزبتَه، صعود وهبوط، أو كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم )107{طهأ

ُ
، أرض 1(كما يكفأ

ا ول اهلل عز وجل }بيضاء نقية ال ارتفاع فيها وال استفال، وكذلك ق أَملَُك َصفا وََجاَء َربَُّك َوال
ا َل ، صفا بعد صف، ألن اآليات األخرى دلت عليه }22{الفجرَصفا َماُء بِالأَغَماِم َونُزِّ ُق السا َوَيوأَم تََشقا

ِياًل 
أَماَلئَِكُة تَْنأ  ، تأيت املالئكة يف سبعة صفوف، مالئكة السماء بعد مالئكة السماء25{الفرقانال

أَماَلئَِكُة َوقُِِضَ صف بعد صف، وقال تعاىل } ُ يِف ُظلٍَل ِمَن الأَغَماِم َوال تَِيُهُم اَّللا
أ
نأ يَأ

َ
َهلأ َينأُظُروَن إَِلا أ

ُمورُ 
ُ ِ تُرأَجُع اْلأ ُر َوإََِل اَّللا مأ

َ  .210{القرةاْلأ

َتَطعأ ويقول عز وجل يف آية أخرى }  أِس إِِن اسأ ن ِ
ِنِّ َواْلأ

أ
ََشَ اْل َماَواِت يَاَمعأ َطارِ السا قأ

َ
نأ َتنأُفُذوا ِمنأ أ

َ
ُتمأ أ

ُفُذوا ََل َتنأُفُذوَن إَِلا بُِسلأَطانٍ  رأِض فَانأ
َ ، ما يستطيعون، ألنه حييط بهم سبع صفوف من 33{الرمحنَواْلأ

املالئكة، صف بعد آخر، ويزنل الرب تبارك وتعاىل وتقدست أسماؤه للقضاء بني العباد وفصل 
 القضاء.

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
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يف نصوص الرشيعة، مما يدرس يف األصول قواعد األلفاظ اللغوية، يف باب اللغة أن اللفظ إذا دار وهكذا 
بني اتلأكيد واالستقالل، نقول هذا لفظ مستقل، إذا جاء لفظ مكرر يف اآلية نقول هذا يفيد معىن 

 جديد، إذا ما يوجد هذا للتوكيد... هذا اتلوكيد اللفظي.

د، وهل ألفاظ ويه )لك، ونفس، = اتلوكيد املعنوي هو تق2  وذات،  وعني،وية اخلرب بذكر معىن االسم املؤكَّ
ومجيع، وأمجع، وأبصع، وأبتع، وأكتع، واعمة، وقاطبة، ومجلة(، تقول )جاء األمري نفسه(، و)جاءت املرأة 

ْعِريِفِه( عينها(، و)قابلت املدير ذاته(، وأما حكمه فإنه يوافقه يف الرفع وانلصب، واخلفض، قال )َوتَ 
د إال املعرفة، ال تقل )جاء رجل  يتبعه يف اتلعريف، يعين أن ألفاظ اتلعريف لكها معرفة، ألنه ال تؤكَّ

 نفسه(، ال يصح.

 ]ألفاظ اتلوكيد املعنوي وأحواهلا[

ُ قال ) ُس، َوالأَعيأ لُوَمٍة، َوِِهَ انَلافأ لأَفاٍظ َمعأ
َ
 (.َويَُكوُن بِأ

تكون مفردة، تذّكر مع املذكر، وتؤنّث مع املؤنث، )جاء زيد نفسه(، = نأيت ىلع )نفس( مع املفرد 1
و)جاءت زينب نفسها(، ومع املثىن واجلمع جُيمع، فيقال )جاء الزيدان أنفسهما(، ويصح )نفُسهما(، 

 و)نفساهما(، باتلثنية، ثالث لغات واألفصح اجلمع )أنفسهما(، ويف اجلمع )جاء الزيود أنفسهم(.

  )العني(.= وكذلك يقال يف2

 )أكلت الرغيف لكه(. أجيزّ = و)لّك(، )جاء الطلبة لكهم(، ويستعمل )لك( ملا اكن فيه مجع، أو ما 3

فََسَجَد = و)أمجع( وقبله )مجيع(، )جاء القوم مجيعهم(، ثم )أمجع(، كذلك تستعمل مضافة إىل الضمري }4
َُعونَ  ْجأ

َ
أَماَلئَِكُة ُُكُُّهمأ أ َِعَي )، مجع مذكر سالم، }30{احلجرال ْجأ

َ
ِويَناُهمأ أ غأ

ُ
( إَِلا ِعَباَدَك ِمنأُهُم 39َوَْل

لَِصيَ  أُمخأ توكيد للضمري )هم(، )ألغوين( فعل مضارع، مبين ىلع الفتح ، )أمجعني( 40-39{احلجرال
و)هم(  -الشيطان-التصاهل بنون اتلوكيد املثقلة، يف حمل رفع، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنا 

ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به، و)أمجعني( توكيد للضمري، إذن ألفاظ اتلوكيد 
 هر، وقد تؤّكد االسم املضمر.قد تؤّكد االسم الظا
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= توابع أمجع ويه )أكتع(، و)أبتع(، و)أبصع(، هذه ما يّؤكد بها لوحدها ويؤىت بها ىلع نسق، مرفقة 5
ومردفة بـ)أمجع(، ولك أن تأيت بواحدة أو جتمعها لكها، )جاء القوم أمجعون أكتعون(، زد )أبصعون 

تعون( فقط، فبعض اللكمات ال يصح أن تطلق أبتعون(، ال تقل )جاء القوم أكتعون( فقط أو )أب
لوحدها، تأيت ويكون معها مالزم تقول )بليك وسعديك(، ما تأيت )سعديك( لوحدها، و)شيطان 

يلطان(، )حسن بسن(، )عجره وجبره(، )شذر مذر(، ويه ألفاظ معدودة، تأيت تابعة لسابقها، إذا ذكرتها 
وحده إنما مع )شيطان(، )بسن( مع )حسن(، )مذر( مع لوحدها ال يصار هلا معىن، )يلطان( ال يقال ل

 )شذر( و)سعديك(، مع )بليك(، وهكذا، كذلك هنا.

 : اقرأ ما قاهل الشارح.الشيخ

" أبصع"ووربما احتيج إَل زيادة اتلقوية، فيجء بعد "أْجع بألفاظ أخرى، وِه: "أكَتُع" و "أبتُع" : )الطالب
ُد بها استقالَلً   ".(.، أبصعوننأبتعوجاء القوُم أْجعون، أكتعون، ، حنو: "وهذه اْللفاظ َل يؤكا

 [مناقشة وإعراب]

 : تمام، وقد يؤّكد بواحد منها بعد لفظ )أمجع(.الشيخ

 : )أمجعون( تعرب توكيدا؟الطالب

: و)أكتعون( توكيد مرفوع بالواو ألنه ملحق جبمع املذكر السالم، و)أبصعون(، و)أبتعون( أيضا، الشيخ
 ماذا قال يف اإلعراب؟

 الكتاب لكَُّه"( تاآلتية: "قرأ: قال )أعرب اجلمل بالطال

 قرأت(.)نعم، : الشيخ

: )قرأت( فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، واتلاء ضمري متصل مبين الطالب
 ىلع الرفع يف حمل رفع فاعل.

 : )الكتاَب( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، )لكّه(؟الشيخ

 : توكيد معنوي.البالط
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: واتلوكيد املنصوب يتبع املؤكد، هذا منصوب إذن توكيد املنصوب منصوب، فعالمة نصبه الفتحة الشيخ
 وهو مضاف، واهلاء ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل جر مضاف إيله.

 : بعده؟الشيخ

 "زارنا الوزيُر نفُسُه". الطالب

 : نعم.الشيخ

 الفتح ال حمل هل من اإلعراب، )نا( ضمري متصل مبين ىلع السكون : )زار( فعل ماض مبين ىلعالطالب
يف حمل نصب مفعول به، )الوزير( فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )نفس( 
توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، و)اهلاء( ضمري متصب مبين ىلع الرفع 

 .يف حمل جر مضاف إيله

 : زد.الشيخ

 : "سلمت ىلع أخيك عينه".الطالب

: )سلمت( فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، )اتلاء( ضمري متصل الطالب
مبين ىلع الرفع يف حمل رفع فاعل، )ىلع( حرف جر، )أخيك( اسم جمرور بـ)ىلع( وعالمة جره ايلاء ألنه 

ف( ضمري متصل مبين ىلع الفتح يف حمل جر مضاف إيله، من األسماء اخلمسة، وهو مضاف، و)الاك
)عينه( عني توكيد معنوي جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وهو مضاف، و)اهلاء( ضمري متصل 

 مبين ىلع الكرس يف حمل جر مضاف إيله.

 : "جاء رجال اجليش أمجعون".الطالب

 : نور ادلين.الشيخ

الفتح الظاهر ىلع آخره ال حمل هل من اإلعراب، )رجاُل( فاعل : )جاء( فعل ماض مبين ىلع نور ادلين
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، وهو مضاف، )اجليش( مضاف إيله جمرور وعالمة جره 

 الكرسة الظاهرة ىلع آخره، )أمجعون( توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سالم.
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 .: هناك إعراب آخرالطالب

 : وهو.الشيخ

 : )أعرب األمثلة اآلتية: أيُّ إنساٍن تُرىض سجاياُه لُكّها؟(الطالب

 ، )أي(؟-أخذنا املبتدأ واخلرب -: عمرالشيخ

: )أي( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، )إنسان( مضاف إيله جمرور الطالب
ارع مبين ملا لم يسم فاعله مرفوع بالضمة وعالمة جره الكرسة الظاهرة ىلع آخره، )تُرىض( فعل مض

 املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر.

: )سجاياه( مفرده )سجية(، مجعها )سجايا(، وأضاف )سجاياه( نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الشيخ
الضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، وهو مضاف، و)اهلاء( ضمري متصل مبين ىلع الضم 

 يف حمل جر مضاف إيله.

وهو مضاف، و)اهلاء(ضمري متصل  : )لكها( توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةالطالب
 مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله.

 : واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب.الشيخ

 : )الطالب مجيُعهم فائزون(.الطالب 

: )الطالب( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )مجيُع( توكيد معنوي مرفوع الطالب
هو مضاف )هم( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله، بالضمة الظاهرة ىلع آخره، و

 )فائزون( خرب )الطالب( مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سالم.

 : )رأيُت علياً نفسه(الطالب

: )رأى( فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري اتلاء الرفع املتحرك، وهو ضمري متصل الطالب
حمل رفع فاعل، )عليا( مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة، )نفس(  مبين ىلع الضم يف
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توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره، وهو مضاف، و)اهلاء(، ضمري متصل 
 مبين ىلع الضم يف حمل جر مضاف إيله.

 : زد.الشيخ 

 : )زرت الشيخني أنُفَسُهما.(الطالب

 : اعدل.الشيخ

)زرت( فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، و)اتلاء( ضمري متصل مبين : اعدل
ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، )الشيخني( مفعول به منصوب بايلاء ألنه مثىن )أنفَس( توكيد معنوي 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره وهو مضاف، و)هما( ضمري متصب مبين ىلع السكون 
 يف حمل جر مضاف إيله.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.
 


